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A I

Mcnctclma ja laile haidutctfnvnn vcdcn kasittelemiseksi

Koksinnon alu

KcksintO liiltyy puhtaan liOyryn tuottamisccn. Erityisesti kcksinto liityy liucnnciden kaasujcn

5 poistamisccn syoltovedesta kfiyteu&essa valuvan kalvon haihdutinta.

Kcksiniioii tausfa

Tuotctlaessa erityiscn puhdasta vesihoyrya, eritytsesti stcrilointkarkoituksiin, on hGyrystct-

tavasta sydttovcdesta poistettava siihen liuenncita kaasuja, mm. jotta syntyv&n hftyiyn pitoi-

10 suus, ja sen mukana lauhtumislampo, olisi maksimissaan ja korrodoiva vaikutus minimis-

saan. SyOttovetecn liucnncet kaasut oval lahinnfl ilmakehan kaasuja: Typpi, happi, hiilidiok-

sidi ja argon. Kaasujcn liukoisuus veteen on picnimmill&an lahclla ncsteen kiehumispistcttft.

Ksimcrkiksi erfifcn yleisesti kaytciyn standardin rnukaan hOyryssa saa olla ci-lauhiuvia kaasu-

15 ja korkeintaan 3,5 %, Liucnneiden kaasujcn poistamiseksi on vedcn syollttlinjassa yleisesti

kaytcily csipoisiokammioita, missfi kuumennettu vcsi on viipynyt kaasutilassa niin kauan

etta kaasuja on chtinyl kuplia pois, kuten on esitetty csim. suomalaisessa patcntissa 77 380.

Valuvan kalvon haihdutin (falling film evaporator) kasittaa yleensft pystysuoran putkikim-

20 pun, jonka ulkopuolclla on kuumcntava vSliaine kuten hoyry, iHmmGnsiirtoneste tai savu-

kaasu. Haihdutcttava ncste syfttetaan ylhaalta ja valuu kalvona putkicn sisaseinamia pitkin,

jolloin se osittain haihtuu. Syntynyt hoyry virlaa nestekalvon mukana alaspain ja erotctaan

haihduttimcn alaosassa haihduttamatta j&iineesta ncstccsta.

Valuvan kalvon haihduttimen paaongclma on ylcensa nestccn jakaminen tasaiseksi kalvoksi

25 putkiin. Uscin k&yieiiian tasaiseksi hiotun pulkenpaiitason ylapuolelle sijoitettua rcikalcvy-

jitrjestelya. Muita raikaisuja ovat yksilollisci jakoelimet tai suuttimct putkien suilla.

Nesieiden kaasunpoistoon tunnciaan useita ratkaisuja, joissa kuuma nestc hajotctaan hie-

noksi suihkuksi jotla syntyvien kuasukuplicn crkaanluminen nestcfaasista olisi suuren ncste-

30 kaasu-rajapinnan ja lyhycn kulkumatkan takia tchokas. Meneielmaa kaytctaan hoyrykallila-

vetlen kaasunpoistoon, kuten esim. US-patcntissa 5,201,366 ja haihtuvicn ainciden strippa-

ukseen liuosfaasisia, kuten julkaisussa KP-A 167 647. Usein kaytctaan lisaksi atipainctta

tilassa, johon ncstefaassi suihkutctaan.
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US-patcntisia 4,816,044 tunnctaan iaite kaasujcn poistamiseksi vcdcsta, joka on tarkoitettu

kaytcllavfiksi kirurgiscna huuhteluvetena. Lake kasiuiia kaasunpoisiokammion, jonka yla-

osaan syoltovcsi suihkutetaan. Kaasui poistuvat pumppujiirjestclyn kaulta, jolla aikaansaa-

duan licva alip&ine poistokammion kaasutilassa.

5

Kcksmnfiri kuvaus

Nyl on keksitly patcnuivaatimukscn ] mukainen mcnctelmS levittaa tchokkaasti syottavcsi

valuvan kalvon haihduttimen JainmOnsiirtopintojcn alkupftahun samalla kuin poistetaan vc-

tecn liucnnccl kaasut ja estetaftn ntfiden takaisinliukcneminen. Keksinto5n kuuluu myos pa-

W Icnllivaatimukscn 2 mukainen laitteisto, jolla valuvan kalvon haihdutiimessa saavutctaan

samassa vaihccssa kaasujen poisto syOUfivedesta ja tamfln tasainen jakautumincn haihdutti-

men putkikimppuun. Lahteisto kasittaa haihduttimen ylaosan ja ainakin yhden siihcn sovilc-

tun suihkuiusvHlinccn. Suihkulusvaiineella tarkoitctaan tftssfi yhteydessa suutinla, sumutinta

tai vastaavaa maaratyn muotoisen nestesuihkun aikaansaamiseksi tarkoitcliua laitetta.

15 Suihikuiusvalineen tai -valineiden osumakuvio on mitoitettu sit.cn, ctta syfilettaessa vctta

vaJinccn kaulta vcsi jakautuu pisaroina tasaiscsti koko ylfiosan alia sijaitsevalle putkenpaata-

sollc. Pisarasuihku aikaansaa myos suuren kaasu-nesterajapinnan. Koska suihkutusvalinccsia

purkautuva ncstc on kuumennettu, ncstccseen liuenneet kaasut erkanevat hyvin nopcasli

nestcfaasisla samalla kuin osa ncstccsta hoyrystyy. Koska pisaroina levinnyt ncstelaasi siir-

20 lyy valittomasli haihdutuskanavsstoon, faasiin ei pause liukencmaan kaasuja takaisin ennen

kuin haihdutus alkaa.

Haihduttimen ylaosassa on suihkutusvfilinccn lisaksi yhde tai yhtcha kaasujen poistamiseksi.

Osa purkautumisvaiheessa syntyvasta httyryslS toimii poistovirrassa kantajana,

25 Piirustukscn lyliyt selostuS

Kuvio 1 esiitaa keksinnOn mukaisen lailtecn sivulcikkausia.

Eriiiin tolcntusimiodoii kuvaus

Keksintoa sclosictaan seuraavaksi lahcmmin vihaten ohcisccn piirustukseen. 1 on kupumai-

30 ncn, valuvan kalvon haihduttimen ylapan. I laihdutin muistuttaa pystyasennossa olevaa put-

ki-vaippalammonvaihdinta. Syottovcsi saapuu linjasta 2, ja voi siinft olla esikuumcnncUima
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esimerkiksi 120 °C:een. Paine on linjassa 2 edulliscsti noin 0,3 - noin 6 bar korkeampi kuin

tuotcttavan puluaanhoyryn painc,

Suutin 3 on valhtu antamaan kftylelylla paincalucclla osumakuvion, joka vastaa putkenp&U-

tason 4 muotou ja kokoa. Sopiviu, painc- ja lftmpotilavaatimuksei liiyttavia suutlimia on

5 markkinoilla saatavilla. Suutin sijaitscc tfcssfl toteutusmuodossa symmctriscsti kohtisuorassa

putkcnpafiiason ylapuolclla, mull a muutkin sijoiiustavat ovat mahdollisia. Uscampia suihku-

tusvalincitakin voidaan kaytisa lasaisen osumakuvion aikaansaamiseksi.

Kuumcnnclun veden purkautuessa pisarasuihkuna suuttimcsta 3, pisaroista crkanevat nope-

asti vctccn liuenneel kaasul, jotka poistuvat poistoyhteiden 5 kaulta yhdessa picncn kan-

J0 lohftyrymJiaran kanssa. Vetnpisarat, joista kaasut ovat poisluneet, leviavat tasaiscsti haihdu-

tusputkistoon, eik& putkenpaatason 4 yiapuolcllc tavanoniaisasti sovitcttua reik&- tai muuta

jakolcvyft larvita. Vcdcn siirtyminen haihdutuspulkien paihin on nopca, joten lammQnsiirto

putkcnseinJlmasta vctccn k&ynnistyy kftytftnnttss& heti > eika nain ollcn synny tilannctta mm&

voisi esiintya kaasujcn takaisinliukcncmisia nesle-kaasurajapmnan kautta.

JS Suuttimcn 3 clSisyys putkcnpftfilasosia 4 on edulliscsti noin puolet tason 4 halkaisijasta,

Laite voi olla varusleituna nakblasilla 6.

Jirkautuneel kaasut ja kantohOyry jnhdetaan cdullisesti l&mnidiwaihtimeen, jossia niiden si-

s&llfintfii lampdoncrgiaa kftyietafin hyvaksi syfittftveden esilammislyksessil
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1 . Menetelma veden sybtttimiscksi valuvan kalvon haihdutiimen lammonsiirtopinnoillc, tun-

netlu siitft eli& leviletUUn vesi pisarasuihkuna suoraan lammonsiirtopintojcn alkupftfth&n

5 eroitaen samalla vedesta veteen liukoisia kaasuja ja cstacn naiden kaasujen p&&syn haihdu-

tuskanavisloon takaisinliukenemiscn kautta..

2. Laile liuenneiden kaasujen poistamiscksi hoyrystettavastft vedestS valuvan kalvon haih-

dutiimen yhteydessa, tuiincttu siita clta sc kftsittaa ainakin yhden suihkutusvalineen (3)

10 kuumcnnciun syotlovcden jaknmiseksi pisarasuihkuksi jonka osumakuvio olennaisesti vas-

taa huihduttimen haihdutuskanavistoasctclman ylSpftftdyn (4) pinta-alaa, sekft ainakin yhden

yhtccn (5) pisaroista crkanevien kaasujen poistamiseksi.

3. Patenttivaatimukscn 2 mukaincn laiie, lunneUu siitfi etta sc kiisittaa olennaisesti puolipal-

J5 Ion muotoiscn kammion jonka tasomaisen sivun muodostaa haihdutusputkiasetelman paaty.
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Fig. 1


